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Autoridades italianas temem que
uma expansão dos casos de
coronavírus paralise o país por
muitos meses

Com um governo em fim de linha e uma economia travada e dependente

do turismo, a epidemia de coronavírus pode jogar a Itália em recessão.
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Autoridades italianas temem que uma expansão dos casos de

coronavírus paralise o país por muitos meses.

O turismo asiático já estava em queda na Itália antes mesmo do

surgimento dos casos da doença em Milão. Com os casos

comprovados, deverá ser praticamente inexistente.

Os Estados Unidos cogitam limitar vôos para o país e, com

medo de contágio, turistas de outros países podem deixar de

visitar a Itália. O cenário que se apresenta é dramático.

Enfim, um quadro grave de recessão aliado aos efeitos sociais

do coronavírus poderá ter perigosas repercussões políticas e

sociais no país.
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